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Către
SINDICATELE AFILIATE
În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte
Stimaţi colegi,
Prin prezenta vă aducem la cunostintă următoarele:
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795/09.XI.2011 a fost publicată
Legea nr. 196/2011 pentru RESPINGEREA Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. (Vă
reamintim faptul că, potrivit O.U.G. nr. 113/2010, plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31
decembrie 2010, se realiza esalonat: 34% în anul 2012, 33% în anul 2013 si 33% în
anul 2014.)
În consecintă, începând cu data de 12 noiembrie 2011 (la 3 zile de la publicarea
în Monitorul Oficial a Legii nr. 196/2011), efectele O.U.G. nr. 113/2010 nu se mai
produc, fiind aplicabile prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.
45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 337/20.V.2010).
Din dispozitiile O.U.G. nr. 45/2010 rezultă că plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la
data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă (20 mai 2010), se realizează astfel:
a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
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CONCLUZIA: Toate hotărârile judecătoresti prin care s-a dispus plata de
drepturi salariale pentru angajatii din învătământ după data de 20 mai 2010 –
data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2010 – se pun în executare imediat,
deoarece nu mai există niciun act normativ care să reglementeze plata esalonată a
acestora cu începere din anul 2012.
Este adevărat că, prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 71/2009 (PLX 493/2009),
votată de Camera Deputatilor în data de 12.10.2011, a fost reglementată o nouă
reesalonare a plătii sumelor cuvenite personalului din sectorul bugetar în baza
sentintelor judecătoresti, pe 5 ani, începând cu anul 2012. Legea respectivă nu a fost
însă publicată în Monitorul Oficial, făcând obiectul unei sesizări de
neconstitutionalitate (sens în care, de altfel, si F.S.I. „SPIRU HARET” s-a adresat
Avocatului Poporului). În consecintă, ea nu îsi poate produce efectele (practic, nu
există).
Fată de această situatie, apreciem că se impun demersuri urgente în vederea
punerii în executare a hotărârilor judecătoresti pronunate după data de 20 mai 2010,
având ca obiect plata de drepturi salariale ale salariatilor din învămământ.
În acest sens, anexăm prezentei un model de circulară către unitătile de
învătământ.
Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE
Prof. Gheorghe ISVORANU

Elab.I.V./15.11.2011
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